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Alan, har i de sidste 30—40 Aar arbeidet meget 

for at udvide og forbedre Tegneundervisningen. Den 

øves nu saavel i Skoler, hvor man ikke tidligere kjendte 

den, som i en Mængde private Tegnekursus, og sam

tidig har man anstrængt sig for at forbedre Undervis- 

ningsmaaden, idet man har udarbeiclet Lærebøger, For

billeder, Apparater og Systemer af alle Slags. Trods 

denne store Virksomhed er der dog ikke opnaaet noget 

tilsvarende stort Resultat i Børneskolerne; gaar man 

ved en Examen hen og ser paa de udstillede Tegne

bøger, faar man en Fornemmelse af, at disse Børn, der 

have faaet Undervisning i flere Aar, maatte have kunnet 

naa lige saa vidt paa en langt kortere Tid, og har man 

været i det Tilfælde, at man som Lærer i - en Fagskole 

skulde bygge videre paa Børneskolens Grundlag, vil 

man have erfaret, at Elever, der kun have lært at 

tegne i en almindelig Børneskole, sædvanlig maa sættes 

i Rang med dem, der slet Intet have lært: saa for

svindende er Udbyttet. Man kunde nu maaske tro, at 

Aarsagen dertil maatte søges i Uduelighed hos Lærerne, 

men dette vilde dog neppe være retfærdigt, og hvis 

man efter Resultatet sluttede, at Børn overhovedet ikke 

kunne lære at tegne bedre, vilde man ogsaa tage feil: 

den sande Aarsag maa nærmest søges i den Undervis- 

ningsmaade, der bruges. Tegningen er nemlig ligesom 

saa megen anden Undervisning naaet til det Standpunkt, 

da den trænger til en Revision, idet den staar i Begreb 
i*
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med at kvæles af Stoffets Mængde. Man vil have, at 

Børn skulle lære alt muligt, baade Kontur og Skygge

tegning, baade mathematisk og malerisk Tegning, baade 

Blomster og Landskaber, og trods dette Stoffets uhyre 

Omfang, trods den ringe Tiel, man anvender derpaa, 

holder man dog paa, at Alt skal læres grundigt. Som 

Garanti for Grundigheden anvender man da „Systemer“ 

med mange Blade og mange Trin, hvori der foregaar 

en regelmæssig Udvikling lige fra Streger til de højeste 

Kunstværker. Men derved forøger man kun Stoffet 

endnu mere uden at opnaa Noget: „Systemerne“ ere 

grundige nok, men det, som Eleverne lære, bliver neppe 

saa grundigt.
De have nemlig samme Skavank som alle Systemer 

i Verden, at de skjære alle Forhold overén Kam og 

ikke tage det nødvendige Hensyn til Elevernes Art og 

det særegne Formaal, man vil opnaa. Jeg har for ad

skillige Aar siden udtalt, og jeg har senere nærmere 

paavist, at man begik en stor Feil, naar man ved 

Tegneundervisningen for Haandværkere ikke var op

mærksom paa, at her var en særlig Opgave; om denne 

Sag skal jeg derfor ikke udtale mig videre; ved denne 

Leilighed skal jeg kun bemærke, at naar det kommer 

an paa at undervise Børn i Tegning, foreligger der 

ligeledes en særlig Opgave, en Opgave, der er en hel 

anden end den at undervise vordende Kunstnere og 

andre Tegnere ex professo. Denne Opgave maa man 

gjøre sig klar, thi det er den, der skal bestemme 

Undervisningens Maade. Hvad er da Hensigten idet 

man lærer Børn at tegne?

Dette Spørgsmaal vil blive besvaret paa forskjellige 

Maader, idet man dels vil henvise til Tegneundervis

ningens praktiske Udbytte, dels til dens almendannende 

Indflydelse: begge disse Hensyn have tilsyneladende 

lige Ret, og det synes derfor, at en Tegneundervisning
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for Børn bør tage lige meget Sigte paa dem begge. 

Men lad os nu nærmere prøve dem, idet vi foreløbig 

holde os til de førstnævnte, og da atter skjelne imellem 

Undervisningen for Drenge og for Pigebørn. Naar 

man taler om, at man ved Tegneundervisningen for 

Drenge bør tag© Hensyn til døt praktiske Udbyttø, 

tænker man derved navnlig paa, at det de lære, skal 

kunne være d.6m til Hjælp i dsros ssnsie Livsstilling, 

skulle de være Haandværkere, Kunstnere, Polyteknikere 

og deslige, er det nødvendigt for dem at kunne tegne, 

og omendskjøndt man vel veed, at det egentlig© Stu

dium imaa falde i Tiden efter Konfirmationen, mener 

man dog, at det kan være dem nyttigt, naar de alle- 

rød© som Børn liav6 tilbagelagt d.6 først© Stadior. 

Dette Hensyn kan jeg imidlertid ikke tillægge stor Be

tydning, thi hvem, der har beskjæftiget sig noget med 

at undervise i Specialskoler for Haandværkere og lig

nende Folk, véd som sagt, at det næsten er ligegyl

digt, om Eleverne have lært at tegne som Børn eller 

ikke; de maa i Regelen alligevel begynde helt forfra, 

og var der intet andet Hensyn at tage, kunde man 

derfor ikke gjøre noget bedre end uden videre at slaa 

en Streg over al Tegneundervisning for Drenge og 

lade dem anvende Tiden paa Undervisning i Sprog, 

Mathematik, Historie og deslige. For Pigebørnenes 

Vedkommende tænker man sig ved de praktiske Hen

syn navnlig, at de skulle kunne tegne Brodérmønstre, 

eller at deres Skolekundskaber skulle have Betydning 

for dem, naar de som Voxne skulle øve „Ridsning og 

Maaltagning“. Dette sidste er imidlertid en fuldstændig 

Misforstaaelse, thi hvis Skoletegningen skulde kunne 

bibringe Pigebarnet frugtbare Forkundskaber i denne 

Henseende, maatte den være af en ganske anden Art, 

end den er; den maatte i saa Tilfælde særlig sigte 

paa at give dem et Indblik i den geometriske Opfattelse
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og navnlig i Problemerne om Legemers Udfoldning, 

men denne Art af Undervisning er, saa vidt mig bekjendt, 

fuldstændig udelukket af Pigeskolerne. Der bliver alt- 

saa kun Hensynet til Brodeermønstrene tilbage; men 

spørg nu enhver, som forstaar den Sag, om han ikke 

troer, at en ung Pige vilde kunne aftegne et Mønster 

paa Ruden og „blække det op“, ja endogsaa „lave lidt 

om paa det“, omtrent ligegodt enten hun havde lært 

at tegne i Skolen eller ikke. Jeg troer, at enhver, der 

er istand til at see uhildet paa Sagen, maa svare jo, 

°g jeg troer, at Alle maa tiltræde denne Anskuelse, 

naar de erindre, at vore Bedstemødre og Oldemødre —• 

for ikke at tale om Middelalderens baldyrende og vævende 

Damer • havde ikke lært at tegne i Skolen, og deres 

Broderier paa Tapeter og Klædningsstykker vare dog 

maaskee bedre eller idetmindste ligesaa gode som dem, 

vor Tids Damer i Begelen producere. Og nu Hedebo- 

pigerne, Schweitzerpigerne, Dalkullerne, de slesvigske 

og belgiske Kniplersker og overhovedet alle Bønderpiger 

i Verden ? Savner man Tegneundervisning i deres 

Frembringelser ? eller maa ikke selv vore rudetegnende 

og opblækkende Damer tilstaa, at de noppe kunne 

frembringe saa elegante Mønstre som hine? —• For 

Pigebørn som for Drenge gjælder altsaa det samme: 

havde Tegneundervisningen ikke andet end praktiske 

Formaal, maatte man hellere opgive den.

Det andet Svar, der vil blive givet paa vort 

Spørgsmaal, er af en mere løs Natur; det lyder saa- 

ledes: „Det er dog i saa mange Tilfælde rart at kunne 

tegne“. Dette Svar kommer især fra Folk, der lægge 

Vægt paa Tegneundervisningens almendannende Betyd

ning, uden at de dog rentud tør nægte dens praktiske 

Værd, men igrunden betyder det kun, at man selv ikke 

rigtig er paa det Rene med hvad man mener; og for

langer man en nærmere Redegjørelse, faar man derfor
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sædvanlig det samme Svar, kun redigeret i andre Udtryk, 

indtil det ender med en Tilstaaelse af, at man alligevel 

tænker paa Brodérmønstre og lignende praktiske Hensyn.

Det hedder saaledes: „Naar man kan tegne, kan man 

ofte underholde sig paa en behagelig Maade i sin. Fritid“ ; 

— men herved kan man da vel ikke tænke paa unyt

tig Tidsfordriv; tænker man sig en nyttig Beskjæfti- 

gelse, er man inde i Kategorien Brodéi'mønstre 

o. desl., og tænker man paa „Noget, som strængt taget 

hverken, kan kaldes nyttigt eller unyttigt“ som f. Ex. 

at tegne Blomster paa Æsker og Naalebøger, bliver 

man til Slutningen dog nødt til at henføre det enten 

under den ene eller den anden af de nævnte Arter. Thi 

hvis saadanne Frembringelser have — enten reelt eller 

æsthetisk — Værdi, ere de nyttige, og Spørgsmaalets Af- 

gjørelse falder ind under de praktiske Hensyn; i modsat 

Tilfælde er Beskjæftigelsen unyttig, og saa maa Ver

den helst befries for den. Endelig hedder det, at 

„naar man f. Ex. reiser, er det interessant at kunne 

tegne Prospecter af de Steder, hvor man opholder sig“ ; 

men ogsaa dette er en Underholdning om hvilken der 

kan spørges, hvorvidt den kan frembringe noget Værdi

løst eller noget Værdifuldt; i første Tilfælde bør man 

ikke tage Hensyn til den; i sidste Tilfælde er den en 

bestemt praktisk Virksomhed, men saa fordrer den 

ogsaa en langt fyldigere Udvikling end den der kan 

være Tale om i en Børneskole. Der gives vistnok ad

skillige Mennesker, som tro, at de kunne tegne Pro

spekter straks naar de ere komne ud af Skolen eller 

idetmindste, naar de en kort Tid have faaet en Tilgift 

af Privat-Undervisning, men en saadan Tro hviler kun 

paa en høi Grad af Naivitet hos dem selv og deres 

Omgivelser.

Det tredie Svar lyder, at naar man lærer Børn 

at tegne, er det fordi Tegneundervisningen kan have
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en stor almeendamiende Indflydelse, idet den foruden 

at øve Haanden kan bidrage til baade at klare Tan

ken og til at aahne det umiddelbare Blik; dette Hen

syn kan jeg ikke andet end tillægge stor Vægt, men 

det kommer da an paa at forstaa det ret, saaledes 

at Maalet stilles skarpt, og at Udviklingen tager be

stemt Sigte derpaa: det er ikke nok at tale derom i 

Almindelighed og saa bilde sig ind, at det naas, naar 

blot man tegner et eller andet; en forfeilet Undervis- 

ningsmaade kan ligesaa let bidrage til at forplumre 
Tanken og sløve det umiddelbare Blik.

Formaalet er dobbelt: det gjælder at klare Tan

ken og at aabne det umiddelbare Blik; til den første 

Side svarer den mathematiske, til den anden Side den 

maleriske Tegning. Hvorledes nu Tegneundervisning 

kan klare Tanken behøver ikke at udvikles nærmere: 

enhver véd, at dens Betydning i saa Henseende svarer 

til Mathematikens. Ligesom denne forvandler Fore

stillingerne til Tanker, saaledes giver hin Tankerne en 

anskuelig Form; disse to Discipliner understøtte der
for hinanden, saaledes at Mathematiken ikke kan ud

trykke sig uden at tegne Figurer, medens omvendt 

Tegningen som Tankeøvelse faar størst Betydning, naar 

den slutter sig til Mathematiken og former sig som 

Øvelser i Geometri, Perspectiv- og Skyggelære.4 Det 

gjælder derfor navnlig denne Art af Tegneundervisnin

gen, naar man siger, at den meddeler Eleverne et Sprog, 

som et dannet Menneske i mange Tilfælde nødig maa 

undvære. Denne Side af Sagen er saa indlysende, at 

vi straks kunne slaa fast at: Forsaavidt Tegneunder

visningen vil sigte paa at klare Elevernes Tanke og 

Forestillingsevner, er det den mathematiske Tegning 
der skal anvendes.

Forsaavidt det derimod gjælder at udvikle Elever
nes umiddelbare Blik, bør man navnlig øve dem i malerisk
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Tegnen. Denne Udvikling opnaaes vel ogsaa tildels 

ved de mathematiske Tegneøvelser, men her er det kun 

som Biprodukt; veel den maleriske Tegnen paa fri Haand 

efter plane Forbilleder, Relief og fritstaaende Legemer 

(Klodser, Vaser, Gibsafstøbninger, Blomster etc.), er 

den derimod Hovedformaalet og Tankeøvelsen det under

ordnede. Det som foregaaer ved denne Uddannelse, 

kan nu nærmere bestemmes saalecles, at Skjønheds- 

sandsen dannes, idet Øiet aabnes for Betydningen af 

de undertiden meget fine Overgange i Liniebøining og 

Lysfordeling som betinge Forskjellen mellem de for- 

skjellige plane eller massive Former, thi Skjønheden, 

Forskjellen mellem den hæslige og den tilgrændsende 

skjønne Form beroer jo, udvortes sét, kun paa en næsten 

forsvindende Forskjel mellem Liniernes og Lysets For

deling, og den, som ikke har bevidst eller ubevidst Blik 

for disse fine Nuancer, har kun et meget elementairt 

Begreb om hvad Skjønhed er. Her foreligger altsaa 

en stor og betydningsfuld Opgave for Tegneunder
visningen.

Foreløbig ere vi altsaa komne dertil, at Tegneunder

visningen, for atnaa sit Maal, helst maatte omfatte baade 

mathematisk og malerisk Tegning; det gjælder nu 

at bestemme, hvorledes den bør ordnes i det Enkelte, 

men førend dette kan afgjøres, maa vi være paa det 

Rene med, om den overhovedet under de givne For

hold er istand til at præstere alt hvad der forlanges 

af den. Dette Spørgsmaal maa vi desværre strax be

svare med Nei; thi hvis den mathematiske Tegning 

skal give noget Resultat, er det nødvendigt, at den 

mindst omfatter Plangeometri, Projectionstegning og 

Legemers Udfoldning, — Perspectiv- og Skyggelære 

maa da staa hen, — men selv om et saadant Kursus 

indskrænkes til det mest Nødvendige, vil det dog lægge 

Beslag paa mindst 2 å 300 Timer. Skal dernæst den
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maleriske Tegning have nogen Betydning, maa der og- 

saa anvendes mindst 300 Timer paa den, men 5 å 600 

Timer vil man i de sædvanlige Børneskoler neppe kunne 

anvende paa Tegneundervisningen. Der maa altsaa slaas 

af paa Fordringerne, men saa bliver der paany Spørgs- 

maal om, hvor man skal foretage Reduktionen. — For 

at besvare dette maa man atter skjelne mellem de for- 

skjellige Arter af Elever, og da først mellem Drenge 
og Piger.

Med Hensyn til Drengene har den Omstændighed 

Betydning, at de i de bedre Skoler sædvanlig lære noget 

Mathematik og ved denne Undervisning nødes til at 

tegne. Det er vistnok ikke elegante Tegninger, der ud

føres i Mathematiktimerne med Kridt paa den store 
Tavle eller Blæk og Pen i Opgavebøgerne, men hvad 

det kommer an paa, Færdigheden i at give Tankerne 

en anskuelig, haandgribelig Form, det lære Eleverne 

dog ligegodt, enten Udførelsen er grov eller elegant. 

Det kan ganske vist være interessant at kunne tumle 

Passer, Triangel og Trækkefjer med Routine, men det er 

ingenlunde nogen Betingelse for Dannelse, og vilde man 

alene af Hensyn til Haandfærdigheden optage saadanne 

Øvelser paa et Skoleprogram, saa kunde man næsten 

ligesaa godt optage Øvelser i Bi’ugen af Hammer, Høvl 

og Fiil, men saavidt vil man dog sjældent gaa. Jeg 

tror derfor, at naar Tiden er begrænclset, kan man 

lige over for Drenge, der lære tlieoretisk Mathematik, 

gjerne indtil videre opgive den mathematiske Tegne

undervisning og koncentrere sig paa den maleriske; 

skulde der saa blive Tid tilovers, kan man jo optage 

den i de øverste Klasser, men i saa Tilfælde vil jeg 

dog tilraacle, at man af Hensyn, til Tiden udelader de 

mest elementære Øvelser og holder sig til saaclanne 

Konstruktioner,, der sædvanlig ikke læres theoretisk, 

som f. Ex. Konstruktioner af Ovaler, Elipser, Spiraler
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og navnlig Projektionslære. Indvender man nu, at 

den mathematiske Tegneundervisning dog kan være en 

nyttig Repetition af hvad man har lært theoretisk, saa 

svares der, at hvis en Repetition er nødvendig, kan 

den meget hurtigere foretages theoretisk end grafisk.

Lige over for Drenge, der ikke lære Mathematik 

— altsaa Elever i de lavere Skoler —■ er Spørgsmaalet 

noget mere tvivlsomt. Saadanne Drenge høre sæd

vanligvis ikke til de mere dannede Hjem, og ville af 

denne Grund paa Forhaand være mindre disponerede 

til at modtage de Indtryk, som den maleriske Tegning 

skulde vække hos dem, og den vil derfor neppe kunne 

stifte saa stor Nytte som under andre Forhold; paa 

den anden Side maa man indrømme, at den mathema

tiske Tegning vil kunne være et ganske godt Surrogat 

for den egentlige Mathematikundervisning. Men man 

maa da heller ikke oversee, at Eleverne af den nævnte 

Grund ogsaa ville være mindre disponerede for Tanke- 

vækkelse, og man maa erindre, at en stor Del af saa

danne Drenge ville senere blive Haandværkere og da 

paa Værkstedet lære at kjende Forholdet mellem en 

Tanke og en Tegning, ofte endog langt klarere end de 

nogensinde vilde kunne lære det i Skolen1; de ville 

endvidere ofte efter Konfirmationen komme i Haand- 

værkerskoler, hvor de ville faa langt fyldigere mathe

matiske Indtryk; veier man derfor det Ene mod det 

Andet, vil man mulig dog komme til det Resultat, 

at man ogsaa for saadanne Drenges Vedkommende

1 Hvem der kjender dygtige Haandværkere vil ofte have 
forundret sig over den udviklede mathematiske Sands, de under
tiden kunne have, uden at de nogensinde have lært hverken 

Mathematik eller Tegning. Dette viser sig navnlig blandt Tøm
rerne, der ofte kun behøve en ganske let Beskrivelse for at 

danne sig en klar Forestilling endogsaa om meget kombinerede 
Legemer,
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rettest bør lade den mathematiske Tegning falde bort 

og holde sig til den maleriske: hertil kommer endnu 

den Betragtning, at det, naar det blot er muligt, vil 

af flere Grunde være helcligst at gaa frem paa samme 

Maade i alle Skoler.

Spørgsmaalet om Pigebørns Undervisning er det 

vanskeligste; det er endogsaa saa vanskeligt, at det 

maaskee er umuligt at afgjøre, hvorvidt man bør fore

trække den maleriske eller den mathematiske Tegning. 

Begge Fag have samme Betydning for dem, som for 

Drengene, men man har ikke de samme Anledninger 

til at udelukke det mathematiske; tværtimod: enhver, 

der kjender Mathematikens udrensende Magt, maa til- 

staa, at Pigebørn kunde have særdeles godt af at gjøre 

lidt Bekjendtskab dermed. Det er en Kjendsgjerning, 

at Kvindernes Tænkning i Præcision sædvanlig staar 

tilbage for Mændenes; lad dette nu ogsaa tildels være 

en Svaghed, der hænger sammen med Kjønnets til

svarende Fortrin, den mere levende Intuition, saa er 

og bliver det dog en Svaghed, og der er ingen Anled

ning til at lægge an paa at bevare den. Det er des

uden et stort Spørgsmaal, om denne Svaghed ikke lige 

saa meget er begrundet i sociale Forhold og i Op

dragelsen som i det Medfødte: om hine er her ikke 

Tale, men ser man hen til Opdragelsen og navnlig til 

Skoleundervisningen, saa er det vel muligt, at Mæn

denes Fortrin har en væsentlig Grund, i den Smule 

Mathematik, de som Drenge have gjort Bekjendtskab 

med. Det er ingenlunde ualmindeligt, at man i en 

Samtale hører selv begavede Kvinder idelig vende til

bage til Forudsætninger, der for længe siden ere om

stødte, eller bygge paa Raisonnementer, der hverken 

ere eller kunne blive begrundede, og saadanne Defini

tioner, som at det eller det „er for Exempel naar.. 

de regnes jo næsten for feminine Sprogformer. Men
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det er netop den Art af Leddeløshed, som Mathema

tiken stadig lægger an paa at bekæmpe med sit ide

lige: Thesis, Hypothesis, Bevis. Jeg vilde derfor gjerne 

ønske, at den mathematiske Tegning kunde blive med- 

optaget som Undervisningsfag i Pigeskoler, men da jeg 

heller ikke tør tilraade at forsømme den maleriske, og 

da jeg ikke véd, om der vil kunne skaffes Tid til begge 

Dele, lader jeg foreløbig dette Spørgsmaal ligge og 

holder mig til den Kjendsgjerning, at der i Pigeskolerne 

for Tiden kun er Tale om malerisk Tegning. Og 

skulde det være muligt at faa saamegen Tid, at der 

kunde anvendes nogle Timer ugentlig paa mathematisk 

Tegning, saa vilde jeg maaskee dog ikke anbefale at 

optage den som en ny Disciplin, men vilde i saa 

Tilfælde hellere tilraade at anvende Tiden paa theo- 

retisk Mathematik. Jeg tilraader altsaa, at man i 

Skoler for Børn ikke betragter Tegneundervisningen 

som en Forstandsøvelse, men at man fastholder som 

dens Hovedformaal, at den skal uddanne Øjet; man 

bør altsaa lade den mathematiske Tegning bortfalde 

og indskrænke sig til den maleriske, Frihaandstegningen. 

Men saa opstaar Spørgsmaalet om, hvorvidt man skal 

benytte Planer eller Legemer til Forbilleder.

Ogsaa her maa man tage Tiden i Betragtning; 

var man ikke begrændset i denne Henseende vilde man 

vel i Reglen lade Eleverne begynde med at øve sig 

i at gjengive plane Former, og naar deres Haand og 

Øie havde opnaaet saa megen Sikkerhed, at de uden 

at Læreren behøvede at rette derpaa, kurede gjøre dette 

nogenledes feilfrit, vilde man lade dem gaa videre og 

afbilde Relief og fritstaaende Legemer. Men til det første 

Kursus vil der ved almindelige Børn behøves mindst 300 

Timer, eller Størstedelen af den Tid der kan raades over 

selv i de bedre Skoler; der bliver derfor i Reglen ikke Tid 

til at faa begge Dele med; man maa altsaa atter
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vælge eller tilveiebringe et Compromis. Der er nu 

intet til Hinder for at man lader de plane Forbil

leder ligge og lader Begynderne strax tegne efter 

Klodser eller andre Legemer. Denne Fremgangsmaade 

er i de senere Aar bleven indført i flere tydske Ge

werbeschulen, men om den end maaskee kan medføre 

praktiske Fordele for Haandværkere, vil den dog neppe 
kunne anbefales for Børn. Thi vi maa fastholde, at 

Hovedformaalet ikke er det praktiske Hensyn, men 

det almeendannende at udvikle Barnets Skjønhedssands, 
idet man aabner dets Øie for de fine Nuancer i Linier

nes Bevægelse; heri ligger altsaa den Fordring, at det 

der afbildes skal afbildes saa godt som muligt, medens 

al overfladisk omtrentlig Gjengivelse maa være ban

lyst. Men saa er det ogsaa aabenbart, at naar man 

kun til Nød vil kunne komme til Ende med den lettere 

Tegning efter Flader, vil man endnu mindre kunne faa 

noget Resultat ud af den vanskeligere Tegning efter Le

gemer, der jo baade er en Gjengivelse af Planet og Rum

met. Man kunde dernæst gaa en tredie Vei, begynde 

med Tegning efter Planer og dernæst gaa over til Le

gemer, førend Eleven var bleven fuldstændig sikker i 

Konturen, men heller ikke denne Fremgangsmaade vil 

være anbefalelsesværdig, og det allerede af den Grund, 

at Eleven derved let faar et falsk Begreb om sit eget 

Standpunkt; naar man afslutter en Undervisning vil 

Barnet ikke kunne forstaa dette anderledes, end som 

et Vidnesbyrd om, at det nu har lært nok af den Ting 

og ikke behøver mere, men saadanne Indbildninger er 
noget af det Farligste man. kan bibringe et Barn; Under

visningens første Opgave bør jo netop være, at indpode 

Eleven Bevidsthed om sine egne Mangler, og det ska

der slet ikke, at Barnet faar et Indtryk af at Tegning 

er en Færdighed, som er meget vanskelig at erhverve: 

denne Erkjendelse har tværtimod —• som. det senere
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skal blive paavist — sin store Betydning, og man be

høver ikke at frygte for at trætte et Barn, thi selv om 

det aldrig kommer til at tegne efter Klodser o, desk, 

vil man dog altid — som ogsaa skal blive paavist — 

kunne gjøre Undervisningen tiltrækkende. Jeg tror 

derfor, at Undervisningen for Børn i Hovedsagen bør 

indskrænkes til Gjengivelse af plane Forbilleder; en

kelte af de mere fremmelige ville vel ved Skoletidens 

Slutning kunne komme til at tegne efter Legemer, 

men de færreste ville naa saa vidt: det skal gjerne 

indrømmes, at de herved gaa Glip af den Smule Fore

stilling om Perspektiv og Skygge, som de maaskee 

kunde danne sig ved at tegne efter Klodser o. desl., 

men dette Hensyn har langt mindre Betydning, end 

man i Regelen tror, thi skulle Børnene have nogen 

virkelig Forestilling om Perspektiv og Skygge, maa de 

enten tegne særdeles meget paa fri Haand eller de 

maa gjennemgaa et theoretisk Kursus deri: hvad de 

lære, blot ved at see flygtigt paa en Ting, er saa godt 

som Intet, thi man sér dog ikke synderlig mere, end 

hvad man iforveien véd og forstaar1.

Vi komme nu til Spørgsmaalet om, hvilke Arter 

af Forbilleder man bør bruge. Med Hensyn hertil 

maa jeg maaske først have Lov til at sige, at man 

ikke paa nogen Maade bør bruge de saa meget yndede 

Nürnberger og Berliner Vorlegeblätter, som „der kleine 

Landschaftzeichner“, „der Blumenstrausz“, „Vorlegej 

blätter für kleine Mädchen“ osv. Det er i Regelen

x JJette ser mau aagiig J&xempler paa, selv iblandt Kunst
nere. En saadan kan gjerne være en øvet Tegner, men har 

han ikke et ganske særligt Talent, vil han ikke kunne tegne en 
Arm eller en Ryg, naar han ikkS har lært Anatomi. Véd han, 
at disse Muskler og disse Knokler skulle ligge paa dette Sted, 
saa kan han tegne dem, men véd han det ikke, vil han afbilde
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slette Litografier efter slette Tegninger, medens det 

bør forlanges, at Forbilledet skal være det bedste i 

sin Art. Men selv om de vare gode, bør man ikke 

lade Børn tegne Landskaber og Blomster: de kunne 

umuligt gjøre det, og man opnaar derfor ikke andet 

end at give dem Indbildninger om. at de ere en Slags 

Kunstnere. Forbillederne maa dernæst ikke være 

skyggede Afbildninger af Legemer, thi Studiet af Skygge 

og Lys henhører under Studiet af Legemer, og her er 

jo kun Tale om Flader og Linier. Men jeg gaar 

endnu et Skridt videre, idet jeg fastholder, at For

billederne heller ikke maa være uskyggecL Afbildninger 

af Legemer: de maa ikke være andet end Afbildninger 

af Flader. Det er et stort Misgreb, naar man troer 

at skulle pirre Elevernes Lyst ved at lade Undervis

ningsmaterialet bestaa i Konturafbildninger af Ugler, 

Katte, Løvehoveder o. desl.; det vil maaske nok more 

Eleven at kunne i en Fart frembringe Noget, som man 

kan see, skal være en Ugle eller et Løvehovede, men 

der er noget meget Demoraliserende netop i den Let
hed, hvormed en Begynder strax faar sin Tegning til 

at ligne Noget. Lad os f. Ex. tænke os at en Elev, 

der efter et Konturforbillede skal aftegne et Hovede, 

har tegnet Øiet paa den bekjendte Maade, som er 

fremstillet i vedstaaende Figur. Det er ham 

i saa Tilfælde ligegyldigt, at Liniernes Bøining 

er feil fra Ende til anden; han er selv tilfreds, 

thi han kan tydelig see, at det skal forestille et Øje,

en muskuløs Ryg efter Benvenuto Cellinis Sammenligning „lige" 
som. en Sæk Agurker“. Det samme kan man daglig sé ved de 
Architekturbilleder, der undertiden anvendes som Baggrund. 
De kunne være udførte af dygtige, højt udviklede Malere, men 
vide de ikke iforveien, hvorledes et Kapitæl, en Gesims etc. er 
sammensat, bliver deres Architektur ogsaa — en Sæk Agurker.
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og han vil meget nødig følge Lærerens Anvisning 
at see nøiere til og rette de mange Feil. Hertil 
kommer endnu den Omstændighed, at saadanne Op
gaver føre til, at Eleven engang for alle danner sig en 
fast Forestiling om visse bestemte Typer, som han 
senere vil have meget vanskeligt ved at komme bort 
fra; det er nu engang ble ven ham en afgjort Sag, at 
saaledes sér et Øie ud, og han vil i Fremtiden altid 
helst tegne et Øie med de bekjendte Par Streger, uden 
at gjøre sig den Uleilighed, at studere andre Øine. 
Og endelig er det jo en meget vanskelig Opgave man 
saaledes stiller Børn; der skal en særdeles dygtig 
Kunstner til for ret at gjengive det Karakteristiske 
ved et Øie uden Hjælp af Lys og Skygge; en Begyn- 
vil aldrig faa noget ud deraf. Men hvad der gjælder 
i det nævnte Tilfælde, gjælder mere eller mindre over
alt, hvor man forelægger Begyndere Konturafbildninger 
af Legemer; selv saadanne flade Reliefs som Akanthus- 
blade og Palmetter, ville vække vildledende Forestil- 
ger, naar de oversættes til kun at være Konturteg
ninger1). Deres Kontur er oprindelig anlagt paa at 
skulle støttes af Skyggerne; udelader man disse, bliver 
den raa; betragter man en Palmet, der oprindelig er 
komponeret til kun at være Silhouet, vil man let sé, at 
dens Konturer have en hel anden, langt finere Karaktér.

Naar Forbillederne ikke maa være andet end Af-

1 Tidligere lod man sædvanlig Børn og Haan ilværks drenge 

bøgynde deres Tegnekursus med at eftertegne Palmetter, som 

oprindelig havde været udmodellerede, men i Fortegningen vare 

gjengivne i Kontour, og samtidig fortalte man. dem, at hvad de 

her saa, var Prøver af græsk Kunst, det mest udmærkede, der 

eksisterede. Dette kunde Eleverne naturligvis ikke sé, dels 

fordi Billederne manglede Skygge, dels fordi de selv manglede 

den fornødne Dannelse, men naar de idelig hørte det, maatte 

de jo tro det, og (let gik da som med Keiserens nye Klæder:

2
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bildninger af Flader, skulde det synes, at deres Om- 

raade maatte blive meget begrændset, men dette er 
ikke Tilfældet, thi der findes tværtimod en stor Mængde 

Formei at vælge imellem, nemlig de Silhouetornamen- 

ter, som Bygningskunsten og Dekorationsmaleriet i Ti
clens Løb har udviklet; det er disse, som jeg vil anbe
fale at benytte til Forbilleder, og de ville sikkert, 

ikke blot i den omhandlede, men ogsaa i flere andre 

Henseender egne sig fortrinligt dertil. Undervisningen 

sigtei jo nemlig ikke blot paa, at aabne Elevens Øie 

foi Forskjellen mellem denne og hin tilfældige Linie, mon 

den skal navnlig lære ham at sé Forskjellen mellem det 

Skjønne og Hæslige. I denne Henseende skulde det nu 

synes, at man lige godt maatte kunne benytte et hvilket- 
somhelst Forbillede, men det skal vise sig, at ogsaa her 

ville Silhouetornamenterne have et stort Fortrin. Thinaar 

den medfødte Spire til Skjønhedssands skal udvikles, kan 

det ské paa to Maader, enten idet Barnet saavidt muligt 

omgives med lutter Skjønhed og saaledes ubevidst 

vænnes til at foretrække dette for det ubekjendte Hæs
lige: dette er den naturlige — maaskee den bedste —

man vilde nødig’ anses for at være dum, og saa sagde man 
ligesom de Andre, at det var deiligt. Man dannede sig da paa 
egen Haand den falske forestilling, at Skjønheden kun bestod 
i det typiske Griindmotiv, medens den i Virkeligheden bestaar 
i dettes Gjennemførelse, og denne Forestilling er endnu meget 
udbredt, saavel hos Haundværkere som hos en Del Kunstnere. 
Følgen deraf har været, at vor Kunstindustri i en eller et Par 
Menneskealders kun har gaaet ud paa overalt at anvende Pal
metter, der sædvanlig bleve meget raat udførte, medens man 
selv var i den Formening, at man producerede „klassiske“ Ar
bejder og „ædle“ Former. Man bar sig altsaa ad ligesom de 
afrikanske Smaakonger, der pynte sig med gamle Spidskjoler og 
Silkehatte og bilde sig ind, at de alene derved blive Kavalerer 
„i elegant europæisk Stil“-
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Udvikling, men den er langsom og fordrer mange hel

dige Betingelser for at kunne lykkes; under alle Om

stændigheder har den kun med Livet, men ikke med 

Skolen at bestille og vedkommer os derfor ikke her; den 

anden Maade, hvorpaa Udviklingen kan. fremmes, er den, 

at Læreren forelægger Eleven forskjellige Former, idet 

han fremhæver og saavidt muligt begrunder Forskjellen 

mellem det Skjønne og Hæslige; dette er Skoleopdragel- 

sen. De Skjønliedsformer, der forelægges, kunne nu 

enten være valgte fra Naturens eller Kunstens Rige, 

men er det Opgaven at fremhæve og begrunde, er det 

en Selvfølge, at den sidste Kreds bør foretrækkes 
for den første. Thi i Naturen beror Skjønhe- 

den paa en saadan Uendelighed af sammensatte Be

tingelser, at det vil være vanskeligt at paavise den, 

for hvem der ikke allerede har et udviklet Blik, og 

det vil være aldeles umuligt at begrunde den; i Kun

stens Verden staar man derimod ofte over for en Række 

af Fænomener, der ere eller dog kunne isoleres, be

tragtes og begrundes hver for sig, og blandt alle disse 

Forhold er det atter de rhythmiske der ere lettest at faa fat 

paa; ja, naar der kun er Tale om Ruinfordeling og Linier

nes rolige Bevægelse, kan Skjønheden undertiden end 

og paavises med en næsten mathematisk Nøiagtighed. 

Undervisningen bør altsaa først lægge an paa, at aabne 

Øiet for det Rhytmiske, men i saa Tilfælde vil man 

neppe kunne tænke sig noget mere passende Apparat end 

de Ornamenter, hvis hele Betydning bestaar i deres Li

niers Rhytmus, idet de udelukkende ere komponerede 

med denne for Øie uden Hensyn til Lys og Skygge 

eller til ideelt Indhold. Men der er endnu en vigtig 

Omstændighed at tage i Betragtning: naar Eleven skal 

lære at faa Øie for Kunstskjønheden, maa man efter- 

haanden se at lære ham, hvad Kunst er, thi dette 

er en Viden, som man ikke fødes med. Det er derfor

2*
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i højeste Grad formaalstjenligt, naar man bibringer ham 

Kundskab om, at Kunsten har en Udviklingshistorie, 

at der er noget, som hedder Stil i Kunsten, og at de 

forskjellige Stilarter adskille sig ved særegne karak

teristiske Træk, der bestandig gjentage sig inden for 

samme Kreds, medens de aldrig eller dog kun i en 

modificeret Skikkelse findes uden for den. Ogsaa i 

denne Henseende vil der næppe kunne findes noget 

saa passende Undervisningsapparat som et Udvalg af 

de Silhouetornamenter, som de forskjellige dekorative 

Stilarter i Tidens Løb have udviklet, thi disse ere i 

Virkeligheden ikke andet end koncentrerede Uddrag af 

de Grundstemninger, som til forskjellige Tider have 

givet Kunsten et forskjelligt Præg. Tager man dette 

Hensyn med i Betragtning, vil man ogsaa forstaa, at 

der lægges særlig Vægt paa, at det skal være virkelige 

historiske Ornamenter, hvis Plads i Kunstens Ud

vikling bestemt kan paavises. De moderne Remini- 

scentser „im gothischen und griechischen Style“ er det 

Værste man kan byde Eleverne, thi det er som om 

man vilde lade dem studere Ludvig den Femtendes 

Historie ved at læse Alexander Dumas’ „De tre Mu

sketterer“.

Nu véd jeg meget vel, at man vil indvende, at 

det at tegne Ornamenter er en altfor vanskelig Op

gave for Begyndere; jeg skal dertil foreløbig svare, at 

jeg har forsøgt denne Undervisningsmaacle ligeoverfor 

mange Slags Elever og har aldrig stødt paa nogen 

Vanskelighed hos dem: Sagen har tvertimod interesseret 

dem i høi Grad. Der kan maaskee opstaa den Van

skelighed, at mange Lærere ikke tilstrækkelig kjende 

Kunstens Former og deres Udvikling, men Hindringer 

af denne Art skulle og maa overvindes. Det er natur

ligvis ikke min Mening, at man strax skal begynde 

med meget kombinerede Former; det behøver man



— 21 —

slet ikke; har man noget Kjendskab til Ornamentikens 

Historie, kan man meget godt finde Former, der ere 

ligesaa lette at tegne som de trivielle Afbildninger af 

Kopper, Økser, Thepotter, Hakkeknive o. s. v., man 

pleier at benytte til Forbilleder for Begyndere, og naar 

man saa tilmed vil kvadrere de første Blade, kan man 

paa den Maade yderligere opløse Formerne i mindre 

Dele, saaledes at Begynderne ikke faa mere, men sna

rere mindre Besvær med et Ornament end med en 

enkelt krum Linie
Med Hensyn til Udførelsesmaaden troer jeg, at 

Læreren hellere maa være for stræng end for mild; 

Eleverne bør i Reglen vedblive at rette deres Feil 

indtil Tegningen bliver rigtig, og Læreren maa ikke 

tegne for ham men kun paapege Feilene. Der er 

mange Lærere, som mene, at man ikke bør trætte 

Eleverne med at forlange formeget af dem: det hedder 

da, at om Resultatet end ikke er saa godt som det 

kunde ønskes, skal man dog hellere lade det passere 

og haabe, at den næste Tegning bliver bedre. Dette 

er en beklagelig Misforstaaelse, thi derved opmuntres 

Eleven kun til at jadske en hel Del færdigt men ikke 

til at gjøre sig Flid. Mangler den oprindelige Lyst, 

maa den vækkes, idet der indpodes Eleven Kjærlighed 

til hans Arbeide, og lykkes dette ikke, maa Lærerens 

Myndighed tvinge ham ud over den første Uvillie, ind

til han har erfaret, hvad der kan opnaas ved Flid. 

Men forøvrigt er det vist ogsaa en Misforstaaelse, naar 

man troer, at de fleste Børn af Naturen ere dovne;

1 Til nærmere Forklaring skal jeg henvise til „Historiske 
Ornamenter, 12 Blade, udgivne af V Klein, forlagte af Rudolph 
Klein“. Dette Hefte Lithografier, der udkommer samtidig med 
danne Piece, er bestemt til at være Hjælpemiddel ved en Under’ 
visning af den Art, som her er foreslaaet,
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tværtimod —■ Dovenskaben og Skødesløsheden er 

maaskee oftest et Produkt afen forfeilet Undervisning; 

og hvad særlig angaaer den her omhandlede Sag, tr or 

jeg, at Børn i Regelen have Lyst, ikke blot til at tegne 

men særlig til at tegne godt og „pænt“ ; naar de til

lige have Ulyst til at arbeide mere paa en Tegning, 

er det sædvanlig kun fordi de tro, at den allerede er 

„god og pæn“; men den Vildfarelse maa en Lærer let 

kunne betage dem. At man paa den anden Side heller 

ikke maa plage dem, naai* de maaskee have store 

Vanskeligheder at overvinde og have tilbragt lang 

Tid med en Tegning, er en Selvfølge; det gjæl- 

der her at holde en god Middelvei, men Faren er størst 

naar man fordrer for lidt. Af samme Aarsag vil jeg 

ogsaa ubetinget tilraade, at man altid lader Eleverne 

optrække deres Tegninger med en Pen; dette er i og 

for sig et godt Middel til at give Haanden Fasthed, 

men det vækker tillige Sandsen for renlig Behandling, 

isteclenfor at de sædvanlige udgnedne fedtede Blyants

tegninger ligefrem ere demoraliserende i saa Henseende. 

Men der er endnu et vigtigt Formaal, som kan. naas, 

naar Læreren stiller strængere Fordringer til Fuld

endelse og Udførelse; det er, at man ogsaa paa denne 

Maade kan vække Elevernes Kunstsands, idet man lærer 

dem Respekt for Kunst. I denne Henseende har den 

ældre Tegneundervisning mange svære Synder paa sin 

Samvittighed. Den har „opmuntret“ Eleverne saa 

grundigt og gjort dem Veien saa let, at meget ofte 

baacle de selv og deres Nærmeste have faaet den Fore

stilling, at de Smaa vare store Kunstnere. Vi kjende 

jo dog alle disse skrækkelige slet tegnede Blomster

buketter, Landskaber og „ideale Hoveder“ som vore 

Mødre og Tanter have produceret, medens de gik i 

Skole og med Paaskriften „til min kjære Fader“ 

skjænket samme Mand paa hans Fødselsdag, hvorefter
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han pligtskyldig spanderede en forgyldt Ramme og 

hængte dem op over Kanapeen i sin Dagligstue, og vi 

kjende de Blomster- og Landskabsmalerier, som naive 

unge Damer endnu den Dag i Dag kunne faa i Sinde 

at forære deres Venner og Bekjendte. Det er meget 

muligt, at Slægtningene kunne have Ret i, at disse 

Damer virkelig ere Talenter, men det er sikkert, at 

man sjældent kan se det, idet de sædvanligvis ikke 

have faaet anden Uddannelse end i Retning af naiv 

Selvtillid, men det kan da heller ikke være andet, naar 

de vide, at de efter et eller et Par Hundrede Timers 

Forløb have gjennemgaaet alle Tegnekunstens Stadier 

ligefra at tegnestreger indtil de nu — uden at kunne tegne 

en rén Linie — ere i fuld Gang med at tegne baade Blom

ster og Landskaber. Men saadanne Fremtoninger kunne 
kun standses, naar Tegneundervisningen for Børn be- 

grændser sig og da strængt holder paa, at hvad der 

udføres skal udføres godt. Man demoraliserer Børnene, 

naar man bibringer dem falske opskruede Forestillin

ger om deres eget Standpunkt, og man demoraliserer 

den almene æsthetiske Bevidsthed, naar man trækker 
Kunsten ned til at være Noget, som enhver Dilettant, 

uden Talent og uden Skole kan jadske med. Skal 

man vække Skjønheds- og Kunstsands, maa man først 
og fremmest holde paa Respekt for Kunsten.

Skulde jeg nu til Slutning i Korthed angive hvor
ledes jeg vil tænke mig en Tegneundervisning i de al

mindelige Børneskoler ordnet, saa gaar jeg ud fra, at 

der ligesom hidtil vil kunne anvendes høist 400 Timer 
dertil. Jeg vil da overspringe de sædvanlige saakaldte 
forberedende Øvelser med rette Streger tilhøire, rette 

Streger tilvenstre o. s. v. Det er et Kursus, der — 

som naturligt er — kjeder Eleverne grundigt og der
for ikke fører til Noget. Men det behøves heller ikke, 

thi naar et let Ornament kvadreres, opløses det i en
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Mængde smaa forskjellige rette og krumme Linier, der 

hver for sig ikke ere vanskeligere at kopiere end de Streger, 

hvoraf „Systemet“ bestaar; men som Helhed ere de 

rigtignok adskilligt interessantere end en Side fuld af 

ensformige Streger. Jeg lader altsaa Eleven begynde 

med at tegne smaa simple kvadrerede historiske Sil- 

houetornamenter og efterhaanden gaa frem til de mere 

sammensatte, der sluttelig tegnes uden Kvadrater. Ved 

Undervisningen maa Læreren nødig tillade Eleven at 

forlade en Tegning, før den er rigtig, Alt bør optrækkes 

med Pen; Passer og Blyantsmaal bør ikke tillades, og 

for at sikkre sig herimod bør man i Regelen lade 

Tegningen udføre i en anden Maalestok end Forbilledet.

I de senere Aar anvender man meget, navnlig i 

Sverrig, saakaldte „Vægplancher“ — Fortegninger i 

stort Maal, der hænges paa Væggen, —■ og hos os er 
den samme Art Forbilleder indført under Navn af 

„store Konturer“, Dette Hjælpemiddel vil jeg imid

lertid fraraade at benytte, thi den eneste Fordel der

ved er, at Eleven er forhindret i at bruge Passeren, 

men det samme opnaas ved simplere Mioler paa den 

af mig foreslaaede Maad©. Paa dsn anden Side har 

Anvendelsen af de store Konturer den Ulempe, at Ele

verne ikke lære at tegne rene fine Linier; det hedder 

sig vel, at cis faa Øveis© i at trække sn kraftig Linie 

med fast Haand, og sér man paa Elevernes Arbeider 

kunde det ogsaa synes, at denne Anskuelse var rigtig, 

men det er kun Øienforblændelse, thi Linierne ere 

sjældent trukne med en „fast Haand“; de ere tvært
imod sædvanligvis Produktet af en langvarig Ud pillen 

og Udpenslen; men i saa Tilfælde er der ingen Mening 

i det Hele, og jeg anbefaler derfor, at man hverken 

gjør Forbilledet eller Tegningen større, end at selv de 

bredeste Linier kunne trækkes i ét Strøg med en al

mindelig grov Skrivepen.
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Ved Valget af de enkelte Forbilleder bør Læreren 

paasé, at de tages afvekslende blandt de forskjellige 

Stilarter og han bør gjøre Eleven opmærksom paa disses 

karakteristiske Mærker. Jeg tilraader ikke at begynde 

— som man hidtil har gjort —• med den græske Or

namentik, thi der skal, som nævnt, allerede et udviklet 

Øie til at see dennes finere Skjønhed; jeg raader hel

lere til at begynde med Renaissancen, den mauriske 

eller den moderne franske Stils Former; den Livlighed, 

der er i disse, vil tiltale Eleverne sympathetisk, og Fin

heden er ikke større end at de kunne forstaa den. 

Har Eleven nu tegnet f. Ex. et Par moderne eller 

et Par Renaissance Blomster1 og senere faar fat 

paa græske Blomster2 saa -vil han opdage, at 

der trods Slægtskabet dog er en hel anden Aand i 

hine. Kommer han dernæst til de ægyptiske Orna

menter 3, seer han ligeledes baade det beslægtede og 

det fremmede ligeoverfor de græske, og kommer han 

til de mauriske4, nødes han til at anstille en tilsva

rende Sammenligning med Renaissancen. Kort sagt 

med disse simple Midler kan Læreren ved lette Antyd

ninger efterhaanden klare Elevernes Bevidsthed om 

hvad Kunststil er, og vil han saa af og til fortælle dem 

lidt mere om de forskjellige Kunstretninger og vise 
dem nogle Billeder, saa ere de forberedte til at høre, 

og Undervisningen vil kunne gjøres særdeles interessant 

baade for Lærer og Elev5.

1 See det ovennævnte Hefte Fortegninger, Blad 5—6—12.
2 Blad 2, 7—8.
3 Blad 1.
* Blad 4.
6 Til Hjælp ved en saadan Undervisning bør enhver bedre 

Skole have et Museum indeholdende et halvt Hundrede Gibs- 
afstøbninger af historiske Reliefornamenter, samt en Mappe med 
Fotografier af Bygninger, Statuer, Malerier o, desl.
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Er Elevens Øie og Haand paa denne Maade bleven 

tilstrækkelig øvet, kan han, hvis Skoletiden endnu ikke 

er udløbet, begynde at tegne Relief, men ogsaa paa 

dette Standpunkt foreslaar jeg at benytte Ornamenter. 

Det første, der maa læres, er naturligvis Tekniken; af 

Hensyn til denne vil det neppe være rigtigt straks at 

benytte de virkelige historiske Ornamenter, der sjælden 

ere saa skarpe, at en Begynder kan sé Lysets og 

Skyggens Fordeling med den fornødne Tydelighed. Jeg 

foreslaar derfor, at Eleven først skal tegne et Par skarpt 

udarbeidede Smaaornamenter, og hertil vil jeg anbe

fale de „Modelle für den Elementarunterricht in Frei
handzeichnen“, som den wiirtembergske Regjering har 

ladet udarbeide; det er de bedste jeg kjender. Disse 

bør Eleven benytte straks, na ar han begynder at skygge; 

der bør ikke som Overgangsled anvendes Fortegninger 

udførte med Skygger, thi Eleven skal lære selv at opfatte; 

han skal ikke lære paa anden Haand efter Andres Opfat

telse, og det er ikke nødvendigt at lære ham Maneren først: 

den Manér, han skal have, vil nok af sig selv voxe frem af 

hans Opfattelse, og den Manér, der ikke saaledes udvikler 

sig af sig selv er kun skadelig. Et andet er det naturligvis, 

at man kan lade ham sé Tegninger, der ere udførte med 

Skygge, for at han kan vide, hvad der kan opnaas; 

han maa kun ikke studere dem. Ogsaa ved denne 

Undervisning gjælder det, at Alt maa udføres saa godt 

som muligt, og jeg anbefaler ubetinget Sortkridtsteg

ning, thi Tuschering fører let til Raahed og Blyants- 

skravering giver Anledning til Usikkerhed og Mangel 

paa Renlighed. Har Eleven saaledes faaet nogen Færdig

hed i at sé Skyggerne og bruge Sortkridtet, bør han gaa 

over til de modellerede historiske Ornamenter og da atter 
begynde med Renaissancens livligere Former førend han 

gaar over til den græske kjølige Strænghed. Dette Cursus
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vil da vare saalænge, at der neppe i nogen Børneskole 

vil blive Tale om videre Undervisning: skulde en sjæl

den Gang et Geni kunne komme videre endnu, kan 

han gaa over enten til at tegne Legemsdele (Hænder, 

Fødder, Hoveder) efter Afstøbninger eller til geometrisk 

Tegning.
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